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  Miljö- och bygglovsnämnden 
 
 

Dnr Mbn 2019-816 
Redovisning av 2019 års tillsyn på fordonstvättar och verkstäder 
 
Bakgrund 

Som en del av den löpande tillsynen på kommunens miljöfarliga verksamheter har 
miljö- och bygglovsnämnden utövat tillsyn på verksamheter med huvudsaklig inrikt-
ning fordonstvätt och verkstad. Inom ramen för projektet har tillsyn utförts på totalt 
18 stycken anläggningar, varav fyra av dessa är anmälningspliktiga verksamheter 
enligt miljöprövningsförordningen (så kallade C-verksamheter).  
 
Samtliga typer av anläggningar påverkar miljön mer eller mindre genom utsläpp av 
metaller och olja till avloppsnätet. Syftet med tillsynen är att se till så att verksam-
heterna ständigt förbättrar sin egenkontroll för att bland annat minska utsläpp av ke-
mikalier, olja och metaller till det kommunala avloppsnätet och efterföljande recipi-
enter, då detta kan medföra skada för både miljön och människors hälsa. Kontroll av 
utgående avloppsvatten från fordonstvättar utgör därför en central del av tillsynen för 
att säkerställa så att gällande riktvärden för Järfälla kommun innehålls. För samtliga 
verksamheter ska det bland annat finnas rutiner för kontroll av oljeavskiljare, hante-
ring av kemikalier och farligt avfall för att förhindra läckage och rutiner för hur man 
omhändertar eventuellt spill. Utöver detta har anmälningspliktiga verksamheter 
större krav på sig i form av skriftlig egenkontroll.  
 
Resultat 

Utifrån de inspektioner som nu utförts kan miljö- och bygglovsnämnden konstatera 
att 15 av de 18 verksamheter som tillsynats inom ramen för projektet har haft en eller 
ett flertal brister som krävt uppföljning. De vanligast förekommande bristerna som 
uppmärksammats vid utförda inspektioner har främst handlat om hantering och för-
varing av farligt avfall. Det har bland annat rört sig om att journal inte förts över det 
farliga avfall som uppkommer inom verksamheten eller att behållare för farligt avfall 
saknat märkning med uppgifter om typ av innehåll. För ett par av verksamheterna har 
brister noterats kring kemikaliehanteringen, främst att invallning saknats eller varit 
bristfällig, eller också att säkerhetsdatablad saknats för de faroklassade kemikalier 
som används inom verksamheten.  

Kontroll av utgående avloppsvatten från aktuella anläggningar har utförts med hän-
syn till Järfälla kommuns riktvärden för fordonstvättar. Behov av utredning eller mer 
omfattande åtgärder har varit aktuellt för ett par av verksamheterna, och krav på 
provtagning och/eller förbättringsåtgärder har efterfrågats i de fall där detta bedömts 
som nödvändigt.  
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Nämndens arbete med information och uppföljning av att gällande krav på 5-
årsbesiktning av oljeavskiljare i enlighet med SS EN 858-1/2 efterlevs har fortsatt 
även detta år, och anses nu vara en självklar del i vårt kontinuerliga tillsynsarbete.  
 
Slutsatser 

De slutsatser som kan dras från utförd tillsyn av verksamheter med fordonstvätt och 
verkstad är att miljö- och bygglovsnämndens tillsyn behövs för att uppmärksamma 
verksamhetsutövarna om de förbättringsåtgärder och kontroller som behöver utföras 
inom deras respektive verksamhet. Vi ser att fortsatt återkommande tillsyn är nöd-
vändig även för de verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Det anses som vik-
tigt att verksamhetsutövarna förstår deras ansvar i att skydda miljön genom att utföra 
nödvändiga förbättringsåtgärder i form av tekniska lösningar och införande av rutiner 
för att minimera sina utsläpp. 
 
Precis som föregående år anser vi att arbetet med att ställa krav på verksamheternas 
egenkontroll avseende skötsel och drift av oljeavskiljare samt  kontroll och uppfölj-
ning av utgående vatten från verksamheternas tvättanläggningar som viktigt och be-
höver prioriteras även framöver, likaså att hantering och journalföring av farligt av-
fall sköts på ett korrekt sätt. 
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